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Bắt buộc đăng ký trên phần mềm xét nghiệm dịch vụ COVID-19 trên trang web hcdc.vn hoặc  
theo số điện thoại: 028.3955 9751 (17) trong giờ hành chánh
* Lưu ý: Các trường hợp có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-COV-2 
(sốt, ho, đau họng, khó thở...) sẽ không tiếp nhận xét nghiệm.  

Cung cấp bản sao các hồ sơ bao gồm:
  Đối với đường hàng không: Hộ chiếu và vé máy bay
 Đối với đường bộ: Hộ chiếu, thư bảo lãnh hoặc thư mời từ phía khách cần nhập cảnh.
  Đối với đường thủy: Hộ chiếu, sổ thuyền viên, thư bảo lãnh hoặc thư mời từ phía khách 

cần nhập cảnh.

Trả kết quả: Kết quả sẽ được trả từ 8-10 giờ sáng hôm sau tại cơ sở 957 Đường 3/2, 
Phường 7, Quận 11
* Khách hàng có nhu cầu trả kết quả tận nhà vui lòng liên hệ số điện thoại: 
  028.3924 2717 (144)

Đóng phí trực tiếp hoặc qua hình thức chuyển khoản như sau:

Khai báo y tế, điền tờ khai thông tin
 Thời gian lấy mẫu: từ 8 - 11giờ từ thứ 2 - thứ 6
  Địa điểm lấy mẫu: 957 Đường 3/2, Phường 7, Quận 11

  Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố.
  Mã số thuế: 0315826008
  Số tài khoản: 129000072387 Tại Ngân hàng: VietinBank - Chi nhánh 8
 Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “tên cá nhân/ tổ chức/ đơn vị, số điện thoại, 

XN COVID, số lượng người xét nghiệm” 

Registrate on COVID-19 testing service software at HCDC website (https://hcdc.vn) or by 
telephone via number 028 3955 9751 (ext. 17) during working hours.  
* Note: people with symptoms of the acute respiratory disease caused by SARS-CoV-2 virus 
(such as fever, cough, shortness of breath...) will not be received for testing.

Health declaration and �ll the inforamtion form.  
* Sampling time: 8am - 11am from Monday - Friday
* Sampling location: 957, 3/2 Street, Ward 7, District 11

Getting test results: Results will be returned from 8 am to 10 am the next morning at 
957, 3/2 Street, Ward 7, District 11, Ho Chi Minh City.
* Clients who wish to receive the result by door delivery service, please contact the 
number  028.3924 2717 (ext. 144)

Pay the fee directly or via bank transfer as follows:
* Unit name: Center for Disease Control of Ho Chi Minh City.
* Tax code: 0315826008
* Account number: 129000072387 * At the Bank: VietinBank - Branch 8
* The contents of the transfer must clearly state: "name of individual / organization / 

unit, phone number, test COVID-19, number of testers"

* HCDC will refuse to provide service 
if the customer does not comply with 
the above requirements

COVID-19 testing using RT-PCR method and specimen collection activitity will be implemented at 957 stress 3/2, ward 7, district 11, Ho Chi Minh city.

Đăng ký

Hồ sơ cần 
chuẩn bị

Cần làm trước 
khi lấy mẫu

Chi phí

734.000 vnđ/ lần 
734.000 VND per test

Registration

Records need 
to be prepared

Need to do before 
sampling

Returns the result

Cost

Trả kết quả

Xét nghiệm COVID-19 được thực hiện theo phương pháp RT-PCR và hoạt động lấy mẫu được triển khai tại cơ sở 
957 đường 3/2, phường 7, Quận 11

* HCDC sẽ từ chối cung cấp dịch vụ 
nếu khách hàng không thực hiện theo 
các yêu cầu nêu trên. 

MỞ LẠI DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CÓ THU PHÍ 
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ NHU CẦU XUẤT CẢNH

¤  Thời gian: bắt đầu từ ngày 01/11/2021(Begin from November 1st, 2021)
¤ Địa điểm: tại cơ sở số 957 Đường 3-2, P. 7, Q.11, TP.HCM
 (Location: at 957, 3-2 street, Ward 7, District 11, HCMC)

Reopen the SARS-COV-2 paid test-service for people wishing travel abroad

TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP. HCM

Provide copies of the records including:
* Traveling by air: Passport and air ticket
* Traveling by road: Passport, guarantee letter or invitation letter from the guest needing entry.
* Traveling by  waterway: Passport, Crew's book, guarantee letter or invitation letter from the 

guest needing entry.


